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एललझाबेथ ब्राउन 
थेट आभाळातून िाली  
या जगात आली.  
 
एललझाबेथ ब्राउन 
अधूशी, हाडकुळी, लाजरी  
या जगात आली.  



ततला बाहुलयांसंगे िेळणं नव्हतं पसंत, 
ततला स्केटींगमध्ये नव्हती आवड. 
ती लवकर वािायला लशकली 
भराभर आखण धडाधड.   

ती िादरीिा तंबू बनवून  
टॉिटच्या प्रकाशझोतात  
पुस्तक वािता वािता 
झोपी जाई बबछान्यात. 



एललझाबेथ ब्राउन 
शाळेत गेली 
एक पेटारा घेऊन 

एललझाबेथ ब्राउनच्या 
पुस्तकांच्या भाराने 
गेला बबछाना मोडून.  



ती वगाटत बसलयाबसलया 
कागदावर िरडत राहहली,  
ऑललपंपक वािन स्पधेच्या 
स्वप्नात रममाण झाली. 

ग्रथंालय ओळिपत्र ंबनवून 
ततने दोस्तांना पुस्तकं वाटली, 
अपरात्री तयांच्या घरी जाऊन 
पुन्हा ती गोळा केली. 



एललझाबेथ ब्राउनला 
पे्रमबबमापेक्षा होती 
पुस्तकं पसंत.  
 
लमत्रमंडळी बाहेर जाऊन  
पहाटेपयतं नाित तेव्हा 
ती वाित बसे उशीरापयतं. 



एके दपुारी ती टे्रनमध्ये बसली 
आखण रस्ताि पवसरून गेली, 
एक घर घेऊन ती ततथेि राहहली 
आखण लशकवण्या घेऊ लागली.   



एललझाबेथ ब्राउन 
शहरात िफरली  
उन्हाळा, पानगळ, हहवाळा आखण वसंतात.   
 
एललझाबेथ ब्राउन 
शहरात िफरली  
एकाि गोष्टीच्या शोधात.  
 
ततला बटाट्यािे वेफर नको होत,े 
नको होते नवे कपड ेततला, 
थेट पुस्तकांच्या दकुानात लशरून ती म्हणाली, 
“एक पुस्तक द्याल का मला?” 



एललझाबेथ ब्राउन 
घरी जाऊन करत बसली 
वािन, वािन आखण फक्त वािन.  

व्यायाम करताना 
आखण शीर्ाटसन करतानाही  
ततने केलं वािन एके वािन. 
  



िकराणामालािी यादी बनवून 
ततने ठेवली एका पुस्तकात, 
पण यादी कुठेशी हरवली 
आखण काहीि नाही बनलं स्वयंपाकात.  

ततने ग्रीक देवतांबद्दल वािलं  
फरशा स्वच्छ करता करता, 
ततने सहज संिार केला  
पुस्तक वािता वािता.  
.  



िुच्यांवर पुस्तकांिा ढीग होता झाला 
आखण फरशयांवरही पुस्तकं पसरलेली. 
ततिं वािन वाढू लागलं तस ं
पुस्तकांच्या भाराने शलेफ पडू लागली.   
 
मोठ्या पुस्तकांिा ढीगसुद्धा मोठा 
तयावर िहािा कप बसला. 
छोटी पुस्तकं बनली िेळण्यांिे भाग 
लहान मुलांना िेळायला.  



पुस्तकांनी साऱ्या लभतंी व्यापून टाकलया 
तयांनी समोरिा दरवाजाि अडवून धरला, 
आता आणिी पुस्तकं कशी पवकत घ्यायिी?  
ततच्यासमोर मोठा प्रश्न उभा ठाकला. 



मग एललझाबेथ 
गेली शहरात 
दपुारच्या प्रहरात  
  
मग एललझाबेथ  
गेली शहरात 
आनंदािं गाणं गात  
 
नको होती ततला सायकल,  
नको होता रेशमी रुमाल. 
थेट कोटाटत जाऊन पविारलं ततने– 
“देणगयांिा अजट मला द्याल?”  
 
 ततने अजट केला देणगयांसाठी 
तयात ततने ठेवल ंललहून :  
“मी एललझाबेथ ब्राउन, शहराला  
माझं सवटस्व टाकते देऊन.” 





मग एललझाबेथ ब्राउन 
गेली मैबत्रणीकड ेराहायला 
लाभले हदघाटयुष्य ततला.  

रोजच्या रोज 
ते जात ग्रंथालयात, 
पुस्तकांिी पाने उलटत.... 
एकामागोमाग.... 



एकामागोमाग.... 

समाप्त  


